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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 LANDASAN TEORI 

2.1.1 Teori Keagenan 

Menurut Admaja (2008:13) hubungan keagenan sebagai suatu kontrak 

dimana satu atau lebih pemilik (principal) menggunakan pihak lain atau 

manajer (agent) untuk menjalankan perusahaan. Dalam teori keagenan, yang 

dimaksud dengan principal adalah pemegang saham atau pemilik yang 

menyediakan fasilitas dan dana untuk kebutuhan operasi perusahaan. Agent 

adalah manajemen yang memiliki kewajiban yang mengelola perusahaan 

sebagaimana yang telah diamanahkan principal kepadanya.  

Agent theory memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-

mata termotivasi oleh kesejahteraan dan kepentingan dirinya sendiri. Pihak 

principal termotivasi mengadakan kontrak untuk menyejahterkan dirinya 

melalui pembagian deviden atau kenaikan harga saham perusahaan. Agent 

termotivasi untuk meningkatkan kesejahteraannya melalui peningkatan 

kompensasi. Konflik kepentingan semakin meningkat ketika principal tidak 

memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agent karena ketidakmampuan 

principal memonitor aktivitas agent dalam perusahaan. Sedangkan agent 

mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja, 

dan perusahaan secara keseluruhan. 

11 
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Masalah agensi tidak hanya terjadi antara principal dan manajemen, 

tetapi dapat juga terjadi antara pemegang saham besar (mayoritas) dan 

pemegang saham minoritas. Jika ada kepemilikan saham minoritas dalam 

perusahaan, maka akn timbul masalah agensi baru yaitu adanya konflik antara 

pemilik saham mayoritas dengan pemilik saham minoritas. 

Menurut Gitman (2007) agency problem adalah masalah yang timbul 

akibat tindakan manajer yang lebih mengutamakan pemenuhan tujuan 

pribadinya bila dibandingkan dengan tujuan perusahaan. Untuk mengatasi 

atau meminimkan masalah agensi tersebut maka dapat dilakukan dengan dua 

cara, sebagai berikut: 

1. Market Forces 

Market forces merupakan pemegang saham yang memiliki saham 

mayoritas, seperti investor institusional yang biasanya berupa 

perusahaan asuransi jiwa, mutual fund, perusahaan dana pensiun. 

Melalui hak suara mayoritas maka diyakini akan dapat mengatasi 

masalah agensi. Hal tersebut dilakukan dengan cara memberi tekanan 

kepada manajer untuk bekerja dengan lebih baik ataupun mengganti 

manajemen yang dianggap tidak dapat memenuhi kesejahteraan 

pemegang saham atau pemilik perusahaan. Hal lain yang dapat 

dilakukan adalah mengancam dengan mengatakan perusahaan lain 

akan melakukan take over yang dapat merestrukturisasi manajemen. 

Tujuan dari hal tersebut adalah menimbulkan motivasi bagi 
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manajemen agar bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik 

perusahaan.  

2. Agency cost 

Agency cost merupakan biaya yang akan dikeluarkan untuk 

mengurangi agency problem sekaligus untuk pemenuhan kesejahteraan 

para pemegang saham. Biaya yang dikeluarkan antara lain, berasal dari 

biaya intensif yang akan diberikan kepada manajer untuk 

memaksimalkan harga saham. Selain itu, biaya keagenan juga timbul 

karena adanya pengawasan terhadap setiap tindakan manajer, dimana 

sistem pengawasan tersebut dikenal dengan corporate governance. 

 

Hubungan teori agensi dengan penghindaran pajak adalah 

manajemen memiliki kepentingan untuk memanipulasi laba perusahaan yang 

nantinya akan mengurangi utang pajak yang ditanggung oleh perusahaan. 

Namun perilaku memanipulasi laba yang dilakukan oleh manajemen, 

mengakibatkan bias informasi kepada investor, perilaku tersebut tentunya 

akan mengurangi unsur penilaian investor terhadap perusahaan. 

 

2.1.2 Pengertian Pajak 

Berdasarkan Undang-undang No. 16 Tahun 2009 defenisi pajak adalah 

“kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak 
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mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. 

Menurut Zain (2008), ada beberapa pendapat para ahli tentang pajak 

dapat dijelaskan sebagai  berikut: 

a. Prof. Dr. H. Rochmat Semitro, S.H. 

Pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-

undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbul 

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang 

dipergunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

Yang kemudian dilakukan penyesuaian defenisi oleh beliau 

sebagai berikut: 

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas 

negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya 

dipergunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama 

untuk membiayai public investment. 

 

 

b. Prof. Dr. P. J. A. Andriani 

Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) 

yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-

peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi 

kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk 

membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara 

untuk menyelenggarakan pemerintahan. 
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2.1.3 Fungsi Pajak 

Ada 4  fungsi dari pajak (www.pajak.go.id) : 

a. Fungsi anggaran (budgetair): sumber pembiayaan dan memegang 

peranan sangat penting di Indonesia, karena sekitar 70% pengeluaran 

Negara dibiayai oleh pajak. 

b. Fungsi pengatur (regulerend): pajak dapat dijadikan sebagi instrument 

untuk mencapai tujuan tertentu.  Seperti mengatur pertumbuhan 

ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. 

c. Fungsi stabilitas: karena sifatnya yang sangat luas, seperti stabilitas 

nilai tukar rupiah, stabilitas moneter bahkan bisa juga stabilitas 

keamanan, fungsi ini berkaitan dengan fungsi lainnya, seperti 

regulerend. 

d. Fungsi redistribusi pendapatan: pajak hanya dibebankan kepada 

mereka yang mempunyai kemampuan untuk membayar pajak. Namun 

demikian, infrastruktur yang dibangun dapat juga dimanfaatkan oleh 

mereka yang tidak mempunyai kemampuan membayar pajak, untuk 

meningkatkan pendapatannya. 

 

2.1.4 Strategi Umum Perencanaan Pajak 

1. Tax saving 

Tax saving merupakan upaya efesiensi beban pajak melalui 

pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. 

Misalnya, perusahaan yang memiliki penghasilan kena pajak lebih 

http://www.pajak.go.id/
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dari Rp 100 juta dapat melakukan perubahan pemberian natura 

kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang.  

2. Tax avoidance 

  Tax avoidance merupakan upaya efesiensi beban pajak dengan 

menghindari pengenaan pajak melalui transaski yang bukan 

merupakan objek pajak. Misalnya, perusahaan yang masih mengalami 

kerugian, perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang 

menjadi pemberian natura karena natura bukan merupakan objek pajak 

PPh Pasal 21. 

3. Menghindari pelanggaran atas peraturaan perpajakan 

Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat 

menghindari timbulnya sanksi perpajakan berupa:  

a. Sanksi administrasi: denda, bunga, atau kenaikan 

b. Sanksi pidana: pidana atau kurungan 

4. Menunda pembayaran kewajiban pajak  

Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan 

yang berlaku dapat dilakukan melaui penundaan pembayaran PPN. 

Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak 

keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk 

penjualan kredit. Dalam hal ini, penjual dapat menerbitkan faktur 

pajak pada menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya 

setelah bulan penyerahan barang. 
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5. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan 

Wajib pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai 

pembayaran pajak yang dapat dikreditkan yang merupakan pajak 

dibayar dimuka. misalnya, PPh Pasal 22 atas pembelian solar atau 

impor dan Fiskal Luar Negeri atas perjalanan dinas pegawai. Dalam 

kredit pajak PPN (Pajak Masukan), Pengusaha Kena Pajak dapat 

menggunakan dokumen lain yang fungsinya sama dengan faktur pajak 

standar, seperti SPPB atau Surat Perintah Pengiriman Barang (delivery 

order) yang dikeluarkan oleh Bulog untuk penyaluran tepung terigu, 

FNBP (Faktur NotaBon Penyerahan) yang dikeluarkan oleh Pertamina 

untuk penyerahan BBM dan/ atau bukan BBM, dan tanda pembayaran 

atau kuitansi telepon, Suandy (2011). 

 

2.1.5 Penghindaran Pajak 

Beberapa penghindaran pajak yang dikemukakan oleh beberapa ahli 

dalam Moh. Zain, 2008 : 

Penghindaran pajak merupakan usaha yang sama yang tidak melanggar 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. (Harry Graham 

Balter) 

 

Penghindaran pajak diartikan sebagai manipulasi penghasilan secara 

legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. 

(N. A. Barr, S. R. James, A. R. Prest) 

 

Penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam 

batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat 

dibenarkan terutama melalui perencanaan pajak. (Robert H. Anderson)  
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Penghindaran pajak yang juga disebut sebagai tax planning, adalah 

proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan 

pajak yang tidak dikehendaki. Penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang 

benar-benar legal. Seperti halnya suatu pengadilan yang tidak dapat 

menghukum seseorang karena perbuatannya tidak melanggar hukum atau 

tidak termasuk dalam kategori pelanggaran atau kejahatan, begitu pula 

mengenai pajak yang tidak dapat dipajaki, apabila tidak ada tindakan atau 

transaksi yang dapat dipajaki. Dalam hal ini sama sekali tidak ada suatu 

pelanggaran hukum yang dilakukan dan malahan sebaliknya akan diperoleh 

penghematan pajak dengan cara mengatur tindakan yang menghindarkan 

aplikasi pengenaan pajak melalui fakta-fakta sedemikian rupa, sehingga 

terhindar dari pengenaan pajak yang lebih besar atau sama sekali tidak kena 

pajak. Walaupun pada dasarnya antara penghindaran pajak dengan 

penyelundupan pajak mempunyai sasaran yang sama, yaitu mengurangi beban 

pajak, akan tetapi cara penyelundupan pajak jelas-jelas merupakan perbuatan 

ilegal dalam usaha mengurangi beban pajak tersebut, sedangkan penghindaran 

pajak berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk 

meminimkan atau menghilangkan beban pajak dengan memerhatikan ada atau 

tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya. Oleh karena itu, 

penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan 

perpajakan atau secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib 

pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimkan, atau meringankan beban 
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pajak dengan cara-cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak (Zain, 

2008). 

Penghindaran pajak ini menyebabkan permintaan akan barang yang 

dikenakan pajak berkurang, yang berakibat meningkatnya penabungan, atau 

bertambahnya permintaan akan barang lain dan sekaligus terjadi penambahan 

dalam produksi barang terakhir dan berkurangnya barang terakhir dan 

berkurangnya barang-barang yang dikenakan pajak berat. (Devano dan 

Rahayu,  2006). 

 

2.1.6 Leverage 

Rasio ini menggambarkan hubungan antara utang perusahaan terhadap 

modal ataupun asset. Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan 

dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang 

digambarkan oleh modal (equity). Perusahaan yang baik mestinya memiliki 

komposisi modal yang lebih besar dari utang.  

Leverage merupakan banyaknya jumlah utang yang dimiliki 

perusahaan dalam melakukan pembiayaan dan dapat digunakan untuk 

mengukur besarnya aktiva yang dibiayai dengan utang. Perusahaan yang 

mempunyai tingkat leverage yang tinggi mempunyai ketergantungan pada 

pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan perusahaan yang 

mempunyai tingkat leverage rendah lebih banyak membiayai asetnya dengan 

modal sendiri (Ardyansyah, 2014). 
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Menurut Marfu’ah (2015), leverage adalah penggunaan aset dan 

sumber dana (sources of funds )oleh perusahaan yang memiliki biaya 

tetap/beban tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial 

pemegang saham. Perusahaan menggunakan leverage dengan tujuan agar 

keuntungan yang diperoleh lebih besar dari pada biaya aset dan sumber 

dananya, dengan demikian dapat meningkatkan keuntungan pemegang saham. 

Sebaliknya leverage juga meningkatkan variabilitas/resiko keuangan, karena 

jika perusahaan ternyata mendapatkan keuntungan yang lebih rendah dari 

biaya tetapnya maka penggunaan leverage akan menurunkan keuntungan 

pemegang saham. 

 

2.1.7 Profitabilitas 

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh 

keuntungan. Menurut Sudarmadji dan Sularto (2007) dalam Ardyansah 

(2014), profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan 

manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh 

laba yang dihasilkan. Secara garis besar, laba yang dihasilkan perusahaan 

berasal dari penjualan investasi yang dilakukan oleh perusahaan.  

Jenis-jenis profitabilitas Menurut Fahmi (2014: 68-71) ada beberapa 

jenis profitabilitas ini dapat dikemukakan sebagai berikut: 

a) Asset Turn Over (Return on Aset) 

ROA menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan 

seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. 
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Rasio ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi 

efektivitas dan efesiensi manajemen perusahaan dalam mengelolan 

seluruh aktiva perusahaan. Semakin besar ROA, berarti semakin efisen 

penggunaan aktiva perusahaan atau dengan kata lain dengan jumlah 

aktiva yang sama bias dihasilkan laba yang lebih besar, dan 

sebaliknya. Adapun rumus return on aset adalah: 

    
                  

            
 

 

b) Gross Profit Margin 

Gross profit margin merupakan margin laba kotor. Mengenal gross 

profit margin Lyn M. Fraser dan Aileen Ormiston memberikan 

pendapatnya yaitu “margin laba kotor, yang memperlihatkan hubungan 

antara penjualan dan beban pokok penjualan, mengukur kemampuan 

sebuah perusahaan untuk mnegendalikan biaya persediaan atau biaya 

operasi barang maupun untuk meneruskan kenaikan harga lewat 

penjualan kepada pelanggan.” Atau lebih jauh Joel G. Siegel dan Jae 

K.Shim mengatakan bahwa, “persentase dari sisa penjualan sebuah 

perusahaan membayar barangnya juga disebut margin keuntungan 

kotor (gross profit margin)”. Adapun rumus gross profit margin 

adalah: 
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c) Net Profit Margin 

Rasio net profit margin disebut juga dengan rasio pendapatan terhadap 

penjualan. Mengenal net profit margin ini Joel G. Siegel dan Jae K. 

Shim mengatakan, “(1) Margin laba bersih sama dengan laba bersih 

dibagi dengan penjualan bersih. Ini menunjukkan kestabilan kesatuan 

untuk menghasilkan perolehan pada tingkat penjualan khusus. Dengan 

memeriksa margin laba dan norma industri sebuah perusahaan pada 

tahun-tahun sebelumnya, kita dapat menilai efesiensi operasi dan 

strategi penetapan harga serta status persaingan perusahaan dengan 

perusahaan lain dalam industri tersebut. Margin laba kotor sama 

dengan laba kotor dibagi laba bersih. Margin laba yang tinggi lebih 

disukai karena menunjukkan bahwa perusahaan mendapat hasil yang 

baik yang melebihi harga pokok penjualan”. Adapun rumus rasio net 

profit margin adalah: 

                  
                       

     
 

 

d) Return on Investment (ROI) 

Return on Investment (ROI) atau pengembalian investasi, bahwa 

dibeberapa referensi lainnya rasio ini juga ditulis dengan return on 

total asset (ROA). Rasio ini melihat sejauh mana investasi yang telah 

ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai 

dengan yang diharapkan. Dan investasi tersebut sebenarnya sama 
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dengan aset perusahaan yang ditanamkan atau ditempatkan. Adapun 

rumus return on investment (ROI) adalah: 

    
                       

            
 

 

e) Return on Equity (ROE) 

Rasio return on equity (ROE) disebut juga dengan laba atas equity. Di 

beberapa referensi disebut juga dengan rasio total asset turnover atau 

perputaran total asset. Rasio ini mengkaji sejauh mana perusahaan 

mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu 

memberikan laba atas ekuitas. Adapun rumus return on equity (ROE) 

adalah: 

    
                        

                    
 

 

Penelitian ini menggunakan ROA untuk mengukur tingkat 

profitabilitas perusahaan, karena ROA menunjukkan efektifitas perusahaan 

dalam mengelola aktiva baik modal sendiri maupun dari modal pinjaman, 

investor akan melihat seberapa efektif perusahaan dalam mengelola aset. ROA 

juga mampu mengukur kemampuan perusahaan manghasilkan keuntungan 

pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. 

Semakin tinggi ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan sehingga 

semakin baik pengelolaan aset perusahaan (Rinaldi dan  Cheisviyanny, 2015) 
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2.1.8 Ukuran Perusahaan 

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dikelompokkan 

berdasarkan besar kecilnya perusahaan (Santoso, 2014). Ukuran perusahaan 

merupakan suatu indikator yang dapat menunjukkan kondisi atau karakteristik 

perusahaan dimana terdapat beberapa parameter yang dapat digunakan untuk 

menentukan ukuran (besar kecilnya) perusahaan, seperti banyaknya jumlah 

karyawan yang digunakan perusahaan untuk melakukan aktivitas operasi 

perusahaan, total penjualan perusahaan yang dicapai oleh perusahaan dalam 

suatu periode, jumlah aktiva yang dimilki oleh perusahaan dan jumlah saham 

yang beredar, Sonya (2009). 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Surbakti (2012), menurut 

penelitian sebelumnya, ada dua teori yang dapat digunakan sebagai dasar 

analisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap TPE yaitu: 

a. Teori biaya politik (political cost) : teori ini menyatakan bahwa tingkat 

visibilitas yang tinggi dari perusahaan besar dan sukses menyebabkan 

mereka menjadi korban peraturan dan transfer kekayaan, karena pajak 

merupakan salah satu elemen biaya politik yang dilahirkan oleh 

perusahaan. Sehingga perusahaan besar akan cenderung memiliki TPE 

yang besar. Contohnya adalah ketika supply minyak mentah di 

Amerika terbatas dan harga meningkat, pemerintah meresponnya 

dengan mengenakan pajak khusus untuk menarik kelebihan laba 

tersebut. 
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b. Kebalikan dari teori yang pertama, teori kekuasaan politik (political 

power or clout theory) menyatakan bahwa perusahaan besar memilki 

sumber daya yang besar untuk mempengaruhi proses politik sesuai 

keinginan mereka termasuk perencanaan pajak dan mengatur aktivitas 

dalam mencapai penghematan pajak yang optimal. 

 

2.1.9 Deffered Tax Expense 

Menurut Pindiharti (2011), deffered tax expense adalah beban yang 

timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (laba dalam laporan 

keuangan untuk pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan 

sebagai dasar penghitungan pajak). Penyebab perbedaan antara beban pajak 

penghasilan dengan PPh terutang menurut Purba (2009:14), dapat 

dikategorikan dalam dua kelompok: 

a. Perbedaan permanen atau tetap 

Perbedaan ini terjadi karena berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan, ada beberapa penghasilan yang tidak 

objek pajak sedangkan secara komersial penghasilan tersebut diakui 

sebagai penghasilan. Perbedaan ini mengakibatkan laba fiskal berbeda 

dengan laba komersial secara permanen. 

b. Perbedaan temporer atau waktu 

Perbedaan ini terjadi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan perpajakan merupakan penghasilan atau biaya yang boleh 
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dikurangkan pada periode akuntansi terdahulu atau periode akuntansi 

berikutnya dari periode sekarang, misalnya: 

a) Metode penyusutan, yang diakui fiskal adalah saldo menurun 

dan garis lurus. 

b) Metode penilian persediaan, yang diakui fiskal adalah FIFO dan 

rata-rata. 

c) Penyisihan piutang tak tertagih, yang diakui fiskal kecuali untuk 

perusahaan pertambangan, leasing, perbankan, dan asuransi. 

d) Rugi laba selisih kurs, yang diakui fiskal adalah kurs dari 

Menteri Perekonomian sedangkan kurs yang diakui akuntansi 

adalah kurs dari Bank Indonesia. 

Kewajiban pajak tangguhan harus diakui untuk setiap beda temporer 

kena pajak. Namun, tidak semua beda temporer dapat dikurangkan untuk 

tujuan fiskal. Menurut Purba (2009:35) terdapat pengecualian-pengecualian 

sebagai berikut: 

a. Kewajiban pajak tangguhan yang berasal dari beda temporer investasi 

pada perusahaan asosiasi, anak perusahaan, dan join venture tidak 

diakui apabila induk perusahaan dan partner dapat mengendalikan 

waktu reversal beda temporer tersebut. 

b. Kewajiban pajak tangguhan tidak diakui dari beda temporer yang 

muncul dari pengakuan awal goodwill yang berasal dari penggabungan 

usaha. 
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c. Kewajiban pajak tangguhan tidak diakui dari beda temporer yang 

muncul dari pengakuan aktiva dan kewajiban dalam suatu transaksi 

yang bukan merupakan transaksi penggabungan usaha. Transaksi 

penggabungan usaha tersebut tidak mempengaruhi baik laba akuntansi 

maupun laba yang dikenakan pajak. 

Beda waktu terjadi adanya perbedaan pengakuan besarnya waktu 

secara akuntansi komersial dibandingkan dengan secara fiskal. Selisih dari 

perbedaan pengakuan antara laba akuntansi komersial dengan akuntansi fiskal 

yang akan menghasilkan koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif 

akan menghasilkan aktiva pajak tangguhan sedangkan koreksi negatif akan 

menghasilkan beban pajak tangguhan. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

Bebrapa hasil pengujian dari penelitian terdahulu dapat dilihat dari 

tabel berikut: 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Nama Peneliti Judul Variabel 
Metode 

Analisis 
Hasil penelitian 

1 

Agung Try 

Haryono 

(2016) 

Pengaruh 

Profitabiltas, 

Leverage,Ukuran 

Perusahaan, dan 

Corporate social 

Responsibility 

Profitabiltas, 

Leverage, Ukuran 

Perusahaan, dan 

Corporate social 

Responsibility 

Analisis 

Regresi 

Linear 

Berganda 

Profitabilitas dan 

Leverage, Ukuran 

Perusahaan, dan 

Corporate social 

Responsibility 

Berpengaruh. 

2 
RendyAziz 

(2016) 

Pengaruh 

Profitabilitas, 

Leverage, Capital 

intensity, dan 

Inventory 

Profitabilitas, 

Leverage, Capital 

intensity, dan 

Inventory intensity 

Analisis 

Regresi 

Linier 

Berganda  

Profitabiltas 

Berpengaruh 

Negatif, Leverage 

dan Inventory 

Intensity Tidak 
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intensity 

Terhadap 

Penghindaran 

Pajak 

Berpengaruh, 

Namun Capital 

Intensity 

Berpengaruh. 

3 
Rendy Meiza 

(2015) 

Pengaruh 

Karakteristik 

Good Corporate 

Governance dan 

Deferred Tax 

Expense 

terhadap 

Tax Avoidance 

Kepemilikan 

Institusional, 

Komisaris 

Independen, 

Dan Deffered 

Tax Expense 

Regresi 

Data 

Panel 

Kepemilikan 

Institusional 

Berpengaruh 

Negatif Tidak 

Signifikan, 

Komisaris 

Independen 

Berpengaruh 

Positif Tidak 

Signifikan, 

Defereed Tax 

Expense 

Berpengaruh 

Negatif 

4 

Calvin 

Swingly dan  I 

Made 

Sukartha(2015) 

Pengaruh 

Karakter 

Eksekutif, Komite 

Audit, Ukuran 

Perusahaan, 

Leverage, Dan 

Sales Growth 

Terhadap 

Penghindaran 

Pajak 

Karakter 

Eksekutif, Komite 

Audit, Ukuran 

Perusahaan, 

Leverage, Dan 

Sales Growth 

 

Karakter 

Eksekutif 

Berpengaruh, 

Komite Audit, 

Dan Sales Growth 

Tidak 

Berpengaruh, 

Ukuran 

Perusahaan 

Berpengaruh 

Positif, Leverage 

Berpengaruh 

Negatif. 

5 
Darmawan 

(2014) 

Pengaruh 

Penerapan 

Corporate 

Governance, 

Leverage, ROA, 

dan Ukuran 

Perusahaan pada 

Penghindaran 

Pajak 

Corporate 

Governance, 

Leverage, Return 

On Asset, dan 

Ukuran 

Perusahaan 

Analisis 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Corporate 

Governance, 

ROA, dan Ukuran 

Perusahaan 

Berpengaruh, 

Leverage Tidak 

Berpengaruh  

6 
Maharani dan 

Ketut (2014) 

Pengaruh 

Corparate 

Governance, 

Profitabilitas, Dan 

Karakteristik 

Eksekutif Pada 

Tax Avoidance 

Perusahaan 

Manufaktur 

Kepemilikan 

Institusional, 

Proporsi Dewan 

Komisaris 

Independen, 

Kualitas Audit, 

Komite Audit, 

ROA, Resiko 

Perusahaan 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Proporsi Dewan 

komisaris, 

Kualitas Audit, 

Komite Audit, 

ROA, 

Berpengaruh 

Negatif, Resiko 

Perusahaan 

Berpengaruh 

Positif, 

Kepemilikan 

Institusional 

Tidak 

Berpengaruh 
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7 
Hotman T 

Pohan (2009) 

Analisis Pengaruh 

Kepemilikan 

Institusi, Rasio 

Tobin Q, Akrual 

Pilihan, Tarif 

Efektif Pajak, 

Dan Biaya Pajak 

Ditunda Terhadap 

penghindaran 

pajak 

Kepemilikan 

Institusi, Rasio 

Tobin Q, Akrual 

Pilihan, Tarif 

Efektif Pajak, Dan 

Biaya Pajak 

Ditunda 

Analisis 

Regresi 

Linier 

Berganda 

Kepemilikan 

Institusi, Dan 

Biaya Pajak 

Ditunda 

Tidakberpengaruh  

Rasio Tobin Q, 

Akrual Pilihan, 

Tarif Efektif 

Pajak 

Berpengaruh  

Sumber : Berbagai jurnal yang di publikasi 

 

 

2.3 Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan konsep-konsep dasar teori yang dijelaskan diatas, peneliti 

menggambarkan pengaruh leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan 

deffered tax expense terhadap penghindaran pajak ke dalam kerangka 

pemikiran sebagai berikut: 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

  

  

 

  

   

  

 

  

 Parsial =  

 Simultan = 

Profitabilitas (X2) 

Leverage (X1) 

Ukuran Perusahaan (X3) 

Deffered Tax Expense (X4) 

Penghindaran Pajak (Y) 

H2 

H1 

H3 

H4 

H5 
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2.4 Pengembangan Hipotesis 

Hipotesis adalah pernyataan tentang suatu yang untuk sementara waktu 

dianggap benar, selain itu juga hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan 

yang akan diteliti dan juga untuk jawaban sementara dari suatu masalah. 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, kerangka pemikiran maka hipotesis 

dalam penelitian ini adalah: 

2.4.1 Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak 

Menurut Kurniasih dan Sari (2013), leverage merupakan penambahan 

jumlah utang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa 

bunga atau interest  dan pengurangan beban pajak penghasilan Wajib Pajak 

(WP) badan. Maesarah (2014) menyatakan bahwa perusahaan dapat 

menggunakan proporsi hutang jangka panjang dalam melakukan penghindaran 

pajak karena perusahaan yang menggunakan pendanaan dengan hutang maka 

pajak yang dibayarkan akan rendah karena banyaknya beban bunga yang 

dibayar bila dibandingkan dengan menggunakan pendanaan ekuitas.  

Berdasarkan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat 1a, 

“besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak  dalam Negeri dan bentuk 

usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk 

mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk: (a) biaya 

yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha”. 

Sehingga biaya seperti utang yang mengakibatkan munculnya beban bunga 

dapat menjadi pengurang laba kena pajak, sedangkan deviden yang berasal 

dari laba ditahan tidak dapat menjadi pengurang laba (Marfu’ah, 2015). 
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Perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi 

kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan 

menimbulkan beban tetap (fixed rate of return) yang disebut dengan bunga. 

Beban bunga yang ditanggung perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai 

pengurang penghasilan kena pajak perusahaan untuk menekan beban 

pajaknya. Dengan begitu, bahwa semakin tinggi nilai dari rasio leverage, 

berarti semakin tinggi jumlah pendanaan dari utang pihak ketiga yang 

digunakan perusahaan dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari 

utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh 

berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin besar utang maka laba kena 

pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin 

besar, (Darmawan dan Sukartha, 2014). Hasil penelitian Supramono (2010) 

dan Sri Mulyani (2013) menunjukkan leverage berpengaruh terhadap 

penghindaran pajak. Dalam penjelasan teori diatas dapat disimpulkan bahwa 

hal tersebut mendasari rumusan hipotesisnya sebagai berikut: 

H1: Leverage  berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. 

 

2.4.2 Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak 

Menurut Kasmir (2008), rasio profitabilitas merupakan rasio untuk 

menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga 

memberkan ukuran tingkat efektifitas menajemen suatu perusahaan. Hal ini 

ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan 

investasi.  
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Dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat profitabilitas perusahaan 

menggunakan Return On Asset (ROA). Darmawan dan Sukartha (2014) 

menjelaskan bahwa ROA merupakan salah satu pendekatan yang dapat 

mencerminkan  profitabilitas suatu perusahaan. Pendekatan ROA 

menunjukkan bahwa besarnya laba yang diperoleh perusahaan dengan 

menggunakan total aset yang dimilikinya. ROA juga memperhitungkan 

kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang terlepas dari 

pendanaan. Semakin tinggi rasio ini semakin baik performa perusahaan 

dengan menggunakan aset dalam memperoleh laba bersih. 

Agusti (2014) menyatakan bahwa apabila rasio profitabilitas tinggi, 

berarti menunjukkan adanya efesiensi yang dilakukan oleh pihak manejemen. 

Laba yang meningkat mengakibatkan profitabilitas perusahaan juga 

meningkat. Peningkatan laba meningkatkan jumlah pajak yang harus dibayar 

juga semakin tinggi. Atau dapat dikatakan ada kemungkinan upaya untuk 

melakukan tax avoidance. 

Pradipta dan Supriyadi (2015), menyatakan bahwa semakin besar 

penghasilan yang diperoleh perusahaan maka akan berpengaruh terhadap 

besarnya pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Berdasarkan penjelasan 

tersebut maka hipotesis yang dibangun adalah: 

H2: Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak 

 

2.4.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak 

Marfu’ah (2015) mendefenisikan ukuran perusahaan sebagai skala atau 

nilai yang dapat mengklasifikasikan suatu  perusahaan ke dalam kategori besar 
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atau kecil berdasarkan total asset, log size, dan sebagainya. Semakin besar 

total aset mengindikasikan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. 

Semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan 

semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk 

memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan tax avoidance 

dari setiap transaksi.  

Selain itu, perusahaan yang beroperasi lintas Negara memiliki 

kecendrungan untuk melakukan tindakan tax avoidance yang lebih tinggi 

dibandingkan perusahaan yang beroperasi lintas domestik, karena mereka bisa 

melakukan transfer laba ke perusahaan yang ada di Negara lain, dimana 

Negara tersebut memungut tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan Negara 

lainnya (Marfu’ah, 2015). 

Maesarah (2014) menyatakan bahwa semakin besar perusahaan maka 

akan semakin rendah Effective Tax Rate (ETR) yang dimilikinya, hal ini 

dikarenakan perusahaan besar dianggap memiliki sumber daya untuk 

manipulasi proses politik yang terjadi, atau menggunakan sumber daya yang 

ada untuk membuat perencanaan pajak yang baik, serta menjalankan 

aktivitasnya sedemikian rupa sehingga dapat mengoptimalkan tax savings. 

Hasil penelitian Surbakti (2012) menunjukkan ukuran perusahaan 

berpengaruh signifikan terhadappenghindaran pajak. Berdasarkan uraian 

diatas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut: 

H3: Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran 

pajak. 
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2.4.4 Pengaruh Deffered Tax Expense Terhadap Penghindaran Pajak 

Deffered Tax Expense adalah beban yang timbul sebagai akibat adanya 

perbedaan penghitungan penghasilan dalam akuntansi dan fiskal. Besarnya 

pajak tangguhan (deffered tax) dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca) 

perusahaan pada tahun berjalan, Pindiharti (2011). Berdasarkan PSAK No. 46 

pengalokasian pajak antar periode diawali dengan adanya keharusan bagi 

pihak perusahaan untuk mengakui aset dan kewajiban pajak tangguhan yang 

harus dilaporkan pada neraca. Adanya perubahan- perubahan temporer yang 

terefleksi pada kenaikan maupun penurunan aset dan kewajiban pajak 

tangguhan harus diperlakukan sebagai beban pajak tangguhan(defffered tax 

expense) atau penghasilan pajak tangguhan (deffered tax income) dan 

dilaporkan dalam laporan laba rugi pada tahun berjalan bersama-sama beban 

pajak kini (current tax expense) atau penghasilan pajak (tax income) 

merupakan jumlah dari agregat beban pajak kini dan pajak tangguhan dapat 

berupa beban pajak atau penghasilan pajak. Dari uraian diatas dapat 

disimpulkan semakin tinggi pelaporan pajak tangguhan oleh perusahaan yang 

diukur melalui alokasi pajak antar  periode, semakin tinggi alokasi pajak antar 

periode berarti semakin kecil praktik tax avoidance yang dilakukan oleh 

perusahaan. Hasil penelitian dari Randi (2015) menunjukkan bahwa deffered 

tax expense berpengaruh signifikan negatif terhadap tax avoidance. Dari 

kesimpulan tersebut, dirumuskan hipotesis: 

H4: Deffered Tax Expense berpengaruh signifikan negatif terhadap 

penghindaran pajak 
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2.4.5 Pengaruh leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan 

Deffered Tax Expense terhadap Penghindaran Pajak 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang mendukunghipotesis-

hipotesis parsial dan teori-teori yang memperkuatnya maka hipotesis kelima 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

H5: Pengaruh leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan Deffered 

Tax Expense terhadap Penghindaran Pajak 

 

2.5 Hukum Pajak  Menurut Pandangan Islam 

Dalam Islam telah dijelaskan dalil-dalil baik secara umum dan 

khusus tentang pajak itu sendiri, adapun dalil secara umum sebagaimana 

firman Allah dalam Al-qur’an, Surat At-Taubah ayat 29: 

                    

                 

                

 

Artinya: Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan 

hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang 

telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak 

beragama dengan agama yang benar (agama Islam), (Yaitu 

orang-orang) yang telah diberikan kitab, hingga mereka 

membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam 

keadaan tunduk. 
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Dari ayat diatas dijelaskan pada masa pemerintahan Rasulullah 

pajak sebenarnya diwajibkan bagi orang-orang non muslim kepada 

pemerintahan Islam sebagai bayaran jaminan keamanan dan ketika pajak 

tersebut diwajibkan kepada kaum muslimin, para ulama pada zaman 

sahabat, tabi’in, hingga sekarang berbeda pendapat didalam menyikapinya. 

Ada yang memperbolehkan dan ada yang melarangnya. Diperbolehkannya 

memungut pajak menurut para ulama tersebut dengan alasan utamanya 

adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat, karena dana pemerintah 

tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran”, yang jika 

pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemadharatan. 

Sedangkan mencegah kemudharatan adalah juga suatu kewajiaban. 

Sebagaimana kaidah ushul fiqih: Ma layatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa 

wajibun (suatu kewajiban jika tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, 

maka sesuatu itu hukumnya wajib). 

Robert W. McGee mengatakan bahwa sistem perpajakan dalam 

islam adalah sesuatu yang bersifat sukarela (voluntary). Dalam tulisannnya 

yang berjudul “The Ethics of Tax Evasion and Trade Protectionism from 

Islamic Perspective” McGee menyatakan bahwa sebagian besar muslim 

percaya bahwa tidak ada suatu keharusan moral bagi mereka untuk 

mematuhi peraturan yang mewajibkan membayar pajak yang dikeluarkan 

pemerintah (Azhari, 2007) 

 

 


